Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya

Actualització a 15 / 10 / 2013
CONSELL ASSESSOR D’EXPERTS de f a t e c

***** A 28 d’abril de 2008 es constituí el CONSELL ASSESSOR D’EXPERTS de
FATEC, integrat per :
Dr. Lluís Calvo i Calvo , Antropòleg – Coordinador Institucional del Consell Superior
d’Investigacions Científiques – CSIC a Catalunya.
Dr. Josep Gallifa Roca, llicenciat en Matemàtiques i en Filosofia i Ciències de
l’Educació per la Universitat de Barcelona, catedràtic de la Universitat Ramon Llull en
Psicologia i Educació. Primer Degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació
Blanquerna.
Molt Hble. Sra. Núria de Gispert – Jurista – Presidenta del Parlament de Catalunya i
ex-Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Dr. Guillem López Casasnovas, Catedràtic d’Economia i Empresa de la Universitat
Pompeu Fabra.
Dr. Simó Schwartz Riera, Director del Institut de Recerca del Hospital de la Vall
d’Hebron.
Dr. Antoni Salvà Casasnovas, Director del Institut Català de l’Envelliment de UAB.
Dra. Mercè Tabueña Lafarga, psicòloga i professora de la Facultat de Pedagogia de
UB.

Actuen per part de FATEC :
I. Sr. Ferran Ariño i Barberà, ex-president de FATEC i president del Consell Assessor
d’Experts.
I. Sr. Jaume Jané i Bel, vice-president 2n. de FATEC i Comissionat del Consell
Assessor d’Experts.
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COL·LABORACIÓ de f a t e c amb
CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES
El C. S. I. C.
•
•
•
•
•
•
•

El CSIC és un organisme públic de recerca, autònom, de caràcter multisectorial i
multidisciplinari, adscrit al Ministerio de Educación y Ciencia.
Té personalitat jurídica i patrimoni propi, i implantació a tot el territori estatal.
El CSIC té 125 centres a tota Espanya.
A Catalunya el CSIC té 17 centres d’investigació i un equip humà de més de
1.300 persones treballant en línies diverses que s’agrupen en sis àrees.
Àrees del CSIC a Catalunya : Biologia i Biomedecina, Humanitats i Ciències
Socials, Recursos Naturals, Ciències i Tecnologies Físiques, Ciències i
Tecnologies Químiques i Ciència i Tecnologia de Materials.
S’afegeix, a més, la Delegació del CSIC i la Residència d’Investigadors CSIC Generalitat de Catalunya.
L’activitat científica dels centres es tradueix en aproximadament 500 projectes
d’investigació que es desenvolupen simultàniament cada any, més de 900
publicacions ( el 70% són articles publicats en revistes del Science Citation Index
) i la participació en més de 800 congressos

Entre els Centres podem destacar, fixant-nos en els seus objectius, :
•
•

Humanitats i Ciències Socials : Institut d’Anàlisi Econòmica ; Institució “Milà i
Fontanals”
Biologia i Biomedicina : Centre d’Investigació Cardiovascular; Institut de Biologia
Molecular de Barcelona; Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona;
Laboratori de Genètica Molecular Vegetal.

ÀMBIT DE LA COL·LABORACIÓ
S’acordà – a novembre de 2006 – iniciar entre el C.S.I.C. a Catalunya i f a t e c
la col·laboració atenent dos aspectes :
1. Co-organitzar i celebrar un primer cicle de ponències-coloqui “Envelliment i
Ciència” a la seu de la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de
Catalunya (Hospital, 64 de Barcelona).
2. Endegar un treball conjunt per tal d’aconseguir la creació i funcionament del
que podria ser Consell Assessor d’Experts de f a t e c .
Grup humà integrat per destacats professionals de diversos sectors i disciplines. Les
relacions de f a t e c es van veure reforçades per la Delegació del CSIC a
Catalunya.
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Cicle de jornades de debats Ciència i envelliment
Primavera 2 0 0 7
⇒ Primer cicle de conferències - debat :

Amb la ciència , una aproximació a l’envelliment
Recerca, salut i activitat física
10 d’abril de 2007
•

FER-SE GRAN A LES SOCIETATS AVANÇADES
o President de la mesa: Dr. Lluís Calvo i Calvo
– Coordinador
Institucional del C.S.I.C a Catalunya .
o Ponent: Dra. Maria Jesús Buxó i Rey – Catedràtica d’Antropologia a la
Universitat de Barcelona – U. B.
o Debat entre els assistents.

8 de maig de 2007
•

RECERCA, SALUT I GENT GRAN
o President de la mesa: Dr. Simó Schwart – Metge . Director del Centre
d’Investigacions en Bioquímica i Biologia molecular, de l’H. de la Vall
d’Hebron. Director del Programa R+D+I a nivell internacional del
Departament de Salut. Ex-director mèdic de l’hospital de la Vall d’Hebron.
o Ponent: Dr. Antoni Ma. Cervera i Alemany– Metge. Director de l’Institut
d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària. Cap de Servei de Geriatria del
Institut Municipal d’Assistència Sanitària – IMAS – de Barcelona.
o Debat entre els assistents.

12 de juny de 2007
•

RESPECTE i DIGNITAT . Situació legal de respecte a la pròpia voluntat
o Presidenta de la mesa : Hble. Sra. Núria de Gispert – Diputada al
Parlament de Catalunya – Ex Consellera de Justícia.
o Ponents :
 Dr. Jaume Padrós – Metge especialista en Medicina del Treball i
Gerontologia. Director de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
de Mutuam – Secretari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
 Sr. Lluís Jou - Notari
 Dra. Eva Palau - Metgessa – Directora de la Clínica Girona , de
Girona.
o Debat entre els assistents.
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+++++ Es renova el compromís de col·laboració entre CSIC i

fa t e c

⇒ Segon cicle de debats Ciència i envelliment
18 de febrer de 2008


Sessió inaugural : Dr. Salvador Giner de San Julián – Sociòleg - President del
Institut d’Estudis Catalans.

25 de febrer de 2008


El turisme residencial. Nou fenomen europeu.
o Ponent :
 Dr. Vicente Escudero – Professor investigador del CSIC
o Debat entre els assistents.

3 de març de 2008


La gent gran en una societat no avançada. El món de l’Àfrica.
o Ponent :
 Dr. Lluís Mallart - Antropòleg - Antic missioner al Camerun
o Debat entre els assistents.

****************************************************************************************************
⇒ Tercer cicle de debats Ciència i envelliment
SALUT I MEDI AMBIENT
La tercera edició d’aquest cicle va voler aprofundir en l’anàlisi del que suposa, a hores
d’ara, la interelació entre la salut i el medi ambient. Relació que, cada cop més, s’està
mostrant com a determinant en el benestar de les persones com també en el naixement
i desenvolupament de diverses malalties, algunes de les quals afecten, de manera
significativa, l’envelliment.

26 de maig de 2009


Quin aire respirem ?
o Ponent :
 Dr. Xavier Querol - Professor d’Investigació del Institut de
Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua [IDAEA] - Consell Superior
d’Investigacions Científiques
o Debat entre els assistents.
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03 de juny de 2009
o Salut i medi ambient. El cas de l’Atlas de la Salut a Espanya
o Ponent :
 Dr. Eduard Rodríguez Farrer - Professor d’Investigació. Institut
d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona - Consell Superior
d’Investigacions Científiques
o Debat entre els assistents.
15 de juny de 2009


És bona l’aigua que bevem ?
o Ponent :
 Dr. Joan Grimalt - Professor d’Investigació del Institut de Diagnosi
Ambiental i Estudis de l’Aigua [IDAEA] - Consell Superior
d’Investigacions Científiques
o Debat entre els assistents.
OOOoooOOOoooOOO

⇒ Quart cicle de debats Ciència i envelliment
07 d’abril de 2010


Del dret al deure de vida i mort dignes
PRIMERA PART : Recerca i ciència sobre la vida i la mort dignes

Difícilment podem plantejar aquesta qüestió sense un cert grau d’autonomia
personal. Què podem entendre per “vida i mort dignes” ?
o Ponents :




Dra. Maria Jesús Buxó - Antropòloga. Catedràtica d’Antropologia
Cultural de la Universitat de
Barcelona. Professora convidada
de Cornell University of Ithaca, New York. Membre del Observatori
de Bioètica
i Dret. “Construir la vida i la mort: l’aportació
antropológica”
Dr. Salvador Giner – Sociòleg. Catedràtic de Sociologia de la
Universitat de Barcelona. President del Institut d’Estudis Catalans.
Professor i catedràtic a les Universitats de Cambridge (King’s
College), Reading, Lancaster i West London (Brunel). “Morir
dignament: el punt de vista de la Sociologia”.

o Debat entre els assistents.

5

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya

.

SEGONA PART

Vida i mort dignes : CONDICIONS socials, culturals, familiars, econòmiques, . . .
POSICIONAMENTS ideològics, bioètics, praxis mèdica, demandes
del malalt, legislació vigent, . . .

Pannell d’experts :
•

Dra. Maribel Esquerdo – Coordinadora de PadesMUTUAM – Esquerra Barcelona
• Dr. Albert Royes – Membre de l’Observatori de Bioètica i
Dret
• Dr. Màrius Morlans - Metge. President de la Comissió de
Deontologia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
• Sr. David Elvira – Director General de Recursos Sanitaris
del Departament de SALUT del Govern de la Generalitat de
Catalunya
o Debat entre els assistents.

⇒ Cinquè cicle de debats Ciència i envelliment
20 d’octubre de 2010
Una de les conclusions de la jornada celebrada el passat curs va fer pensar en la
proposta de temàtica del programa que presentem i fer possible que la sessió de debat
conjunt es desenvolupi amb voluntat de R+D+I i prosseguir apostant per la innovació i
la transformació social des de la pròpia societat.
En consonància amb els processos que la nostra societat va vivint i la participació de
FATEC en els mateixos es proposà i s’organitzà una jornada d’estudi i de debat sobre
temes relacionats amb el “ bloc testamentari” contemplat en els seus diversos i
complexes aspectes així com els de la tutela i la curatela, ben relacionats amb el
procés de l’envelliment.
De fet són temes que uneixen a la seva importància familiar i social el desconeixement
dels mateixos per part dels no experts .


Bloc testamentari : impost de successions i altres despeses. Tutela i
curatela
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PRIMERA PART : BLOC TESTAMENTARI a CATALUNYA. IMPOST DE SUCCESSIONS

i ALTRES DESPESES
o Ponents
o H. Sra. Núria de Gispert . Llicenciada en Dret per la U.B. .
Professora de Dret de ESADE-Universitat Ramon Llull. Medalla
d’Or del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Consellera del
Govern de la Generalitat de Catalunya de Justícia, Governació i
Relacions Institucionals i Justícia i Interior (1995 – 2003).

o

Diputada al Parlament de Catalunya.
o Sr. Ramon Pratdesaba . Advocat . Soci fundador de “Espai
Jurídic -Advocats”.
Debat entre els assistents.

SEGONA PART : TUTELA i CURATELA.

o Ponent

Sr. J. Carles Giménez-Salinas . Advocat. President de la
Fundació PROVEA. Soci del Buffet Giménez-Salinas & Trías
de Bes
o Debat entre els assistents.
•

16 de febrer de 2011

El rigor junt amb el compromís procurem que sigui la conducta dels directius de
FATEC. Hem intentat – amb alguns que altres bons resultats – projectar les necessitats
de les famílies i específicament de les persones grans a l’opinió pública fent servir els
mitjans de comunicació social. I ho seguim intentant.
FATEC, com a membre del “Fòrum d’entitats de persones usuàries de
l’audiovisual”, participa en el Grup de treball dedicat a l’estudi sobre el dret d’accés i
de participació de les entitats i organitzacions més representatives als mitjans de
comunicació audiovisual.

És amb voluntat de sumar esforços i inquietuds que s’organitzà aquesta Jornada.
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Del dret d’accés i de participació
als mitjans de comunicació audiovisual
PRIMERA PART :

Presentació del FÒRUM d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual – C.A.C.
•

I. Sr. Esteve Orriols – Conseller del CAC – President del FÒRUM d’entitats de
persones usuàries de l’audiovisual

Presentació general i conceptual del DRET d’ACCÉS i de PARTICIPACIÓ als
MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
•

PONENT : Sr. Alejandro Perales Albert , president de l’Associació d’Usuaris
de la Comunicació – A.U.C. . Professor del Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Situació del dret d’accés i de participació als M.A.V.
•

PONENTS :
. Sr. Francesc Triola, director general de COM Ràdio
. Sra. Esther Fernández, cap de Responsabilitat Social de TV3
. Sra. Marisol Soto, periodista - TVE de Sant Cugat i Associació
Banda Visual
. Sra. Laura Bergés, de l’Assemblea per la Comunicació Social
(ACS)

•

Debat entre els assistents.

SEGONA PART
⇒ Panell d’experts –

Línies de proposta del Grup de Treball del Fòrum d’entitats de persones usuàries de
l’audiovisual sobre el dret d’accés i de participació als mitjans de comunicació
audiovisual.
•

Sra. Maria José Solé – Representant de l’associació
Teleespectadors Associats de Catalunya i vicepresidenta del
Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual
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•
•

Sra. Magdalena Sellés – Professora titular de la Facultat de
Comunicació Blanquerna – URL
Sra. Carme Mayugo – Representant de Teleduca - Educació i
Comunicació, SCP

Testimoni d’una bona col·laboració : 25TV + FATEC
• Sra. Maribel Rodríguez Fiter – Directora de 25 TV
o Debat entre els assistents.

⇒ Sisè cicle de debats Ciència i envelliment – Any acadèmic 2011-2012
16 de novembre de 2011
Just en el moment de començar el nou curs, una vegada més, es va voler significar
que en la nostra societat, i també a tota altra, cal fer noves propostes. Les jornades
del cicle, en forma de sessió de debat conjunt, volen obrir horitzons. Pretenen
ésser voluntat de R+D+I. A la recerca li cal ajudar el desenvolupament i només és pot
anar fent amb intencionalitat d’innovació.
Apostem per la innovació i la transformació social des de la pròpia societat.
FATEC , com a societat organitzada, hi volem contribuir.

PRIMERA JORNADA DEL CICLE VI de CIÈNCIA I ENVELLIMENT
Ús i abús dels medicaments
PRIMERA PART

PONÈNCIES INTRODUCTÒRIES : Situació de la recerca i de la indústria química
– farmacèutica a Catalunya.
o L’evolució dels medicaments en els darrers trenta anys : Dr. J. Oriol
Bulbena Moreu - Doctor en Ciències Químiques, Doctor en Química
Terapèutica, Diplomat en Farmacologia. Investigador del Institut d
’Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC - IDIBAPS
o Visió des de la indústria farmacèutica a Catalunya : Dra. Ma. Teresa
Aguilera de la Fuente – Metgessa. Gerent Mèdic de Marques Clau i
Desenvolupament de Negoci del Laboratori Sanofi.

o Debat entre els assistents.
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SEGONA PART

PANELL D’EXPERTS Dr. Josep Anton Poch Gabarró – Doctor en Farmàcia
Dr. Xavier Farrés Fabré – Metge de família
Què són els medicaments? Medicaments : de venda lliure, amb recepta mèdica,
genèrics. Caducitat.
Bones pràctiques sobre medicaments : Ús i beneficis versus abús i perjudicis.
Automedicació. Medecines alternatives. Internet i salut.
o Debat entre els assistents.

SEGONA JORNADA DEL CICLE VI de CIÈNCIA I ENVELLIMENT
08 de febrer de 2012

GENT GRAN, GENT PRODUCTIVA :
ENVELLIMENT PRODUCTIU
L’objectiu d’aquesta segona Jornada és plantejar el debat sobre un altre canvi prou
important que s’albira en la nostra societat. El debat és una metodologia a l’abast
nostre i que ens pot permetre avançar noves propostes que poden obrir horitzons.
Apostem per la innovació i la transformació social des de la pròpia societat. FATEC ,
com a societat organitzada, hi volem contribuir. Fa uns anys FATEC, i també des
d’altres àmbits, està contribuint a poder dir : Gent gran, gent activa. I fer-ne realitat.
Fem proposta d’ampliar el concepte : GENT GRAN, GENT PRODUCTIVA. Entrem en
l’anàlisi: Experiències d’acompanyament professional i empresarial, activitats de
voluntaris, suport familiar, accions culturals, responsabilitats en empreses privades i en
càrrecs públics, . . . Incidència en el P.I.B..

GENT GRAN, GENT PRODUCTIVA :
ENVELLIMENT PRODUCTIU

Aquesta Jornada s’emmarcà en :
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PROGRAMA
INAUGURACIÓ pel Dtor. Gral de Relacions Institucionals i amb el Parlament de
Catalunya, Sr. Joan Auladell per delegació de l’ H. Sra. JOANA ORTEGA,
Vicepresidenta del Govern de Catalunya
Presentació general i conceptual de la temàtica en el marc de l’any
2012 - Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions.
PRIMERA PART

Ponència introductòria:
Aportació de persones grans a la societat LLUÍS INGLADA RENAU, Director de Territori, Infraestructures i Transport del Institut
Cerdà
Primer debat : Debat i intervencions dels participants a la Jornada

SEGONA PART

PANELL D’EXPERTS :

Aportació de persones grans al benestar social i a la família
AGUSTÍ VILÀ, Responsable Oficina Gent Gran Activa, Departament Benestar i Família
Experiències d’acompanyament professional i empresarial
JAIME MARSAL COLL, President de VAE – Voluntaris en Assessoria Empresarial.
Activitats de voluntaris i suport familiar
ANTONI SANSALVADÓ TRIBÓ, President del Patronat de la Fdació. Banc dels
Aliments
VIOLANT CERVERA i GODIA, Dtora. Gral. d’Acció Cívica i Comunitària del Govern de
Catalunya.
Responsabilitats a empreses, a càrrecs públics, a organitzacions i entitats. Visió
econòmica.
XAVIER LÓPEZ GARCÍA – Director General d’Economia Social i Cooperativa i Treball
Autònom, del Govern de Catalunya.

Segon debat : Debat i intervencions dels participants a la Jornada
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TERCERA JORNADA DEL CICLE VI de CIÈNCIA I ENVELLIMENT
16 de maig de 2012

COGNICIÓ i

ENVELLIMENT

+++ Motivació i antecedents

Prosseguim les activitats d’aquest any acadèmic 2011-2012 que és el sisè d’una especial
col·laboració entre CSIC i FATEC i que corresponen al cicle CIÈNCIA I ENVELLIMENT – VI.
L’objectiu d’aquesta tercera Jornada és apropar-nos a un millor coneixement del cervell humà.
De les seves funcions. Dels seus canvis al llarg del temps de vida. Albirar, també, quines
possibilitats tenim els éssers humans a mida que ens fem grans de conservar i millorar les
nostres funcions cognitives.
L’aportació que ens ofereixen els professionals del Institut
de l’Envelliment – UAB, que tenen la responsabilitat d’aprofundir en els diversos aspectes
relacionats amb l’envelliment per a millorar la qualitat de vida de les persones grans , de ben
segur, que afavoriran el debat. Un grup, ben nombrós, de persones de FATEC van

participar en un dels seus darrers estudis de recerca sobre processos cerebrals.
Aquesta tercera Jornada completa el VI Cicle CIÈNCIA i ENVELLIMENT.
El debat és una metodologia a l’abast nostre i que ens pot permetre avançar noves propostes
que poden obrir horitzons.
Anem afirmant que les jornades del cicle Ciència i
envelliment pretenen ésser voluntat de R+D+I. A la recerca li cal ajudar el desenvolupament
i només és pot anar fent amb intencionalitat d’innovació.
Aquestes Jornades ens van permeten tenir perspectives comparades i que ens serveixen de
prospectiva per als aspectes que fan referència a l’envelliment. A les seves realitats,
necessitats i potencialitats. En el marc de Catalunya, de l’ Estat i d’ Europa. El rigor junt amb el
compromís procurem que sigui la conducta dels directius de FATEC. Hem intentat – amb
alguns que altres bons resultats – projectar les necessitats de les famílies i específicament de
les persones grans a l’opinió pública, als representants parlamentaris i als governants de les
administracions públiques.
+++ Objectiu metodològic :
No es tracta només d’escoltar ponències sinó d’obtenir una màxima i variada aportació al debat
per part de participants i d’experts. És per això que es demana inscripció prèvia.
A les persones inscrites, prèviament a la jornada, els hi serà lliurada en suport digital
documentació adient i introduccions als punts a debatre i que serà facilitada pels experts i
l’organització. Això permetrà dedicar el màxim del temps disponible al debat.
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Els participants – després de les intervencions dels ponents – podran fer les seves aportacions
i/o consultes i els experts les aniran comentant i/o responent , moderant degudament l’ordre
d’intervencions i els temps corresponents .

PROGRAMA
PRIMERA PART

--- 16,-- h.

Presentació general i conceptual de la temàtica de la

Jornada
PONÈNCIES INTRODUCTÒRIES :
L’avui de la recerca biomèdica a Europa i a Catalunya
Dr. SIMÓN SCHWARTZ - Metge. Meditechnology S.A.U. Official Medical College.
Membre del Consell Assessor d’Experts de FATEC.
Envelliment actiu i saludable. Aspectes preventius del deteriorament cognitiu
associat a l’edat.
Dr. ANTONI SALVÀ - Metge. Director del INSTITUT DE L’ENVELLIMENT - UAB.
Membre del Consell Assessor d’Experts de FATEC.
Primer debat : Intervencions dels participants a la Jornada
Descans

SEGONA PART

PANELL D’EXPERTS :

Reserva cognitiva com a factor protector de la demència,
Dra. LORENA RAMI - Doctora en Neuropsicologia. Investigadora del Sistema
Nacional de Salut. Unitat d’Alzheimer i altres trastorns cognitius. Hospital Clínic de
Barcelona. IDIBAPS.
Canvis cognitius associats a l’edat.
Dra. OLGA BRUNA – Neuropsicòloga. Professora titular. Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Intervenció cognitiva en l’envelliment i en les demències.
Dra. SARA DOMÈNECH - Pedagoga. Doctora en Psicologia – Investigadora de
l’INSTITUT DE L’ENVELLIMENT. UAB
Segon debat : Intervencions dels participants a la Jornada
⇒ Lectura dels reculls de resums d’aportacions i proposta de conclusions, si escau

⇒

Posteriorment a la Jornada, FATEC procurarà l’edició digital d’un recull de tots els continguts
de la jornada i la promoció de demandes pertinents i conseqüents a les conclusions ,cercant
les adients col·laboracions, als Grups Parlamentaris i als Governs per tal de promoure la
innovació i la transformació de la nostra societat.
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RESIDÈNCIA D'INVESTIGADORS CSIC – GENERALITAT DE CATALUNYA i
FATEC - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA

CIÈNCIA I ENVELLIMENT -- VII

Jornada :

NOVES DIMENSIONS DE LA MEDICINA

3 de DESEMBRE de 2012 ---- De 16,30 a 20,30 hores
A la seu de la Residència d’Investigadors CSIC – Generalitat de Catalunya - Carrer Hospital , 64 –
Barcelona

PER TAL DE FER RESERVA ES PREGA EL TRÀMIT DE LES INSCRIPCIONS
+++ Inscripcions : Cal poder comptar amb uns participants interessats en la temàtica a
debatre. La jornada està prevista per un màxim de 60 persones inscrites i la reserva
per als membres del Consell Assessor d’ Experts de FATEC, que hi desitgin participar.
Es faran les inscripcions per rigorós ordre de recepció del full d’inscripció. Als
participants se’ls lliurarà una certificació d’assistència. Inscripció gratuïta, però
d’obligat compliment.
+++ Motivació i antecedents

Iniciem les activitats d’aquest any acadèmic 2012-2013 que és el setè d’una especial
col·laboració entre CSIC i FATEC i que corresponen al cicle CIÈNCIA I ENVELLIMENT – VII.
L’objectiu d’aquesta primera Jornada és apropar-nos a les actuals i noves dimensions de la
medicina. L’esforç i dedicació constant de la recerca científica i clínica per a la prevenció, la
conservació i la millora de la salut. Així com apropar-nos als condicionants que han de
possibilitar un sistema de salut sostenible.
El debat és una metodologia a l’abast nostre i que ens pot permetre avançar noves propostes
que poden obrir horitzons.
Anem afirmant que les jornades del cicle Ciència i
envelliment pretenen ésser voluntat de R+D+I. A la recerca li cal ajudar el desenvolupament
i només és pot anar fent amb intencionalitat d’innovació.
Aquestes Jornades ens van permeten tenir perspectives comparades i que ens serveixen de
prospectiva per als aspectes que fan referència a l’envelliment. A les seves realitats,
necessitats i potencialitats. En el marc de Catalunya, de l’ Estat i d’ Europa. El rigor junt amb el
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compromís procurem que sigui la conducta dels directius de FATEC. Hem intentat – amb
alguns que altres bons resultats – projectar les necessitats de les famílies i específicament de
les persones grans a l’opinió pública, als representants parlamentaris i als governants de les
administracions públiques.
+++ Objectiu metodològic :
No es tracta només d’escoltar ponències sinó d’obtenir una màxima i variada aportació al debat
per part de participants i d’experts. És per això que es demana inscripció prèvia.
A les persones inscrites, prèviament a la jornada, els hi serà lliurada en suport digital
documentació adient i introduccions als punts a debatre i que serà facilitada pels experts i
l’organització. Això permetrà dedicar el màxim del temps disponible al debat.
Els participants – després de les intervencions dels ponents – podran fer les seves aportacions
i/o consultes i els experts les aniran comentant i/o responent , moderant degudament l’ordre
d’intervencions i els temps corresponents .

PROGRAMA
PRIMERA PART --- 16,30 h.

Presentació general i conceptual de la temàtica de la

Jornada
PONÈNCIES INTRODUCTÒRIES :

Dimensions noves i actuals de la medicina.
La tecnologia al servei de la salut.

Dr. SIMÓN SCHWARTZ RIERA - Metge. Meditechnology S.A.U. Official Medical
College. Membre del Consell Assessor d’Experts de FATEC.
•

Noves solucions tècniques per la vida activa i productiva de la gent gran.
Propostes AAL ( Ambient Assisted Living )

Dr. SIMÓ SCHWARTZ Jr. - . Metge. Director del CIBBIM Nanomedicina ( Molecular
Biology and Biochemistry Research Center for Nanomedicine ) – Hospital Universitari
Vall d’Hebron – Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
•

Avenços en nanomedicina: la nanotecnologia aplicada a la biomedicina
Primer debat : Intervencions dels participants a la Jornada

Descans
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SEGONA PART

--- 19,15 h.

La millora de la salut amb un sistema sostenible

Dr. GUILLEM LÓPEZ-CASASNOVAS - Catedràtic d’ Economia i Empresa de la
Universitat Pompeu Fabra – UPF . Membre del Consell Assessor d’Experts de FATEC.

Segon debat : Intervencions dels participants a la
Jornada
⇒ Lectura dels reculls de resums d’aportacions i proposta de conclusions, si escau
⇒ Posteriorment a la Jornada, FATEC procurarà l’edició digital d’un recull de tots els continguts
de la jornada i la promoció de demandes pertinents i conseqüents a les conclusions ,cercant
les adients col·laboracions, als Grups Parlamentaris i als Governs per tal de promoure la
innovació i la transformació de la nostra societat.
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